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TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das
respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de
percepção da prova.
2. Confira se este caderno contém as questões discursivas (D) e de múltipla escolha (objetivas), de formação
geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão
assim distribuídas:

Número das
questões

Peso das
questões no
componente

D1 e D2

40%

1a8

60%

D3 a D5

15%

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬKďũĞƟǀĂƐ

9 a 35

85%

YƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞWĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂWƌŽǀĂ

1a9

Partes
Formação Geral/Discursivas
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůͬKďũĞƟǀĂƐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ

Peso dos
componentes no
cálculo da nota
25%
75%

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário,
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de Respostas
no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.
4. Observe as instruções de marcação das respostas das questões de múltipla escolha (apenas uma resposta por
questão), expressas no Caderno de Respostas.
5. Use caneta esferográfica de tinta preta, tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para
escrever as respostas das questões discursivas.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço
destinado à resposta será desconsiderado.
7. Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles;
não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
8. Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de
percepção da prova.
9. Quando terminar, entregue seu Caderno de Respostas ao responsável pela aplicação da prova.
10. Atenção! Você deverá permanecer, no mínimo, por uma hora, na sala de aplicação das provas e só poderá
ůĞǀĂƌĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽĚĞWƌŽǀĂĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚĂƐƚƌġƐŚŽƌĂƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽǆĂŵĞ͘
Ministério
da Educação

*R2120151*

2015

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 1
A paquistanesa Malala Yousafzai, de dezessete anos de idade,
ŐĂŶŚŽƵŽWƌġŵŝŽEŽďĞůĚĂWĂǌĚĞϮϬϭϰ͕ƉĞůĂĚĞĨĞƐĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽ
de todas as meninas e mulheres de estudar. “Nossos livros e
nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única
solução, a educação em primeiro lugar”, afirmou a jovem
em seu primeiro pronunciamento público na Assembleia de
Jovens, na Organização das Nações Unidas (ONU), após o
atentado em que foi atingida por um tiro ao sair da escola, em
2012. Recuperada, Malala mudou-se para o Reino Unido, onde
estuda e mantém o ativismo em favor da paz e da igualdade
de gêneros.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŵĚĞŵƵůŚĞƌ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 18 ago. 2015 (adaptado).

ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƌĞĚŝũĂƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽƐŽďƌĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĂƉƌĞŵŝĂĕĆŽĚĞDĂůĂůĂzŽƵƐĂĨǌĂŝ
na luta pela igualdade de gêneros. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:
a) direito das jovens à educação formal; (valor: 5,0 pontos)
b) relações de poder entre homens e mulheres no mundo. (valor: 5,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 2
Após mais de um ano de molho, por conta de uma lei estadual que coibia sua realização no Rio de Janeiro,
os bailes funk estão de volta. Mas a polêmica permanece: os funkeiros querem, agora, que o ritmo
seja reconhecido como manifestação cultural. Eles sabem que têm pela frente um caminho tortuoso.
“Muita gente ainda confunde funkeiro com traficante”, lamenta Leonardo Mota, o MC Leonardo.
“Justamente porque ele tem cor que não é a branca, tem classe que não é a dominante e tem moradia que
não é no asfalto.”
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŚďŶ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĂŐŽ͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
Todo sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar
o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é
fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes,
é necessário entender as diferenças dentro de um mesmo sistema. Esse é o único procedimento que
prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e “admirável mundo novo” do povo.
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 (adaptado).

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞƐĞǆĐĞƌƚŽƐ͕ƌĞĚŝũĂƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽ͕ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽͲƐĞĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ
funkĐŽŵŽůĞŐşƟŵĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂƌơƐƟĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϭϬ͕ϬƉontos)
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QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

ĂůĨĂďĞƟzação miĚŝĄƟĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂůƚĞŵĐŽŵŽ
proposta desenvolver a capacidade dos cidadãos
ĚĞ ƵƟůŝǌĂƌ ŵşĚŝĂƐ͕ ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕ ĂƌƋƵŝǀŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ
provedores de informação como ferramentas para a
liberdade de expressão, o pluralismo, o diálogo e
a tolerância intercultural, que contribuem para
o debate democrático e a boa governança. Nos
ƷůƟŵŽƐ ĂŶŽƐ͕ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞŐƌĂŶĚĞǀĂůŝĂ ƉĂƌĂ
o aprendizado, dentro e fora da sala de aula, têm
ƐŝĚŽ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ŵſǀĞŝƐ͘ ŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵĞŝŽ
de acesso à internet e, por conseguinte, às redes
sociais, o telefone celular tem sido a ferramenta mais
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƵƟůŝǌĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵşĚŝĂƐ͕
ĐŽŵ ĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƵ ƵƐŽ Ğ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ ƐĞŶĚŽ͕
assim, uma das principais formas para o letramento
digital da população. Esse letramento desenvolve-se
Ğŵ ǀĄƌŝŽƐ ŶşǀĞŝƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ă ƐŝŵƉůĞƐ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ
ĂƉůŝĐĂƟǀŽĚĞĐŽŶǀĞƌƐĂĕĆŽĐŽŵĐŽůĞŐĂƐĂƚĠĂƵƟůŝǌĂĕĆŽ
ĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĮŶanceiras nacionais e internacionais.

A ideia segundo a qual todo ser humano, sem
ĚŝƐƟŶĕĆŽ͕ ŵĞƌĞĐĞ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă
ƵŵǀĂůŽƌŵŽƌĂů͘KƉůƵƌĂůŝƐŵŽƉŽůşƟĐŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
pressupõe um valor moral: os seres humanos
têm o direito de ter suas opiniões, expressá-las e
organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto,
obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de
vista; vale dizer, são livres. Na sociedade brasileira,
ŶĆŽ Ġ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĂŐŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚƵŽƐĂ͕
presumindo a inferioridade de alguns (em razão de
etnia, raça, sexo ou cor), suntentando e promovendo
a desigualdade. Trata-se de um consenso mínimo,
de um conjunto central de valores, indispensável à
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͗ ƐĞŵ ĞƐƐĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐĞŶƚƌĂů͕
cai-se na anomia, entendida como ausência de regras
ŽƵĐŽŵŽƚŽƚĂůƌĞůĂƟǀŝǌĂĕĆŽĚĞůĂs.

WILSON, C. et al. ůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽŵŝĚŝĄƟĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů: currículo para
formação de professores. Brasília: UNESCO, 2013 (adaptado).

Com base nesse fragmento de texto, infere-se que a
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵŽĚĞƌŶĂĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ

BRASIL.ƟĐĂĞŝĚĂĚĂŶŝĂ. Brasília: MEC/SEB, 2007 (adaptado).

 ƉĂƌƟƌ ĚĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵações, avalie as asserções a
seguir e a relação proposta entre elas.
I. Uma pessoa letrada digitalmente tem
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ůŽĐĂůŝǌĂƌ͕ ĮůƚƌĂƌ Ğ ĂǀĂůŝĂƌ
informação disponibilizada eletronicamente e
para se comunicar com outras pessoas por meio
de Tecnologias de Informação e Comunicação.
PORQUE
II. No letramento digital, desenvolve-se a
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƐĞŶƟĚŽƐ Ă ƉĂƌƟƌ
de textos que se conectam a outros textos,
por meio de hipertextos, links e elementos
ŝŵĂŐĠƟĐŽƐĞƐŽŶŽƌŽƐ͘

A ƉƌŽŵŽǀĞ Ă ĂŶŽŵŝĂ͕ ĂŽ ŐĂƌĂŶƟƌ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞ
minorias étnicas, de raça, de sexo ou de cor.
B admite o pluralismo político, que pressupõe a
promoção de algumas identidades étnicas em
detrimento de outras.
C sustenta-se em um conjunto de valores
pautados pela isonomia no tratamento dos
cidadãos.
D ĂƉŽŝĂͲƐĞ Ğŵ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ĠƟĐŽƐ Ğ ŵŽƌĂŝƐ ƋƵĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĂƟǀŝǌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐ͘
E ĂĚŽƚĂ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ĠƟĐŽƐ Ğ ŵŽƌĂŝƐ ŝŶĐŽŵƉĂơǀĞŝƐ
ĐŽŵŽƉůƵƌĂůŝƐŵŽƉŽůşƟĐŽ͘

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 3
A percepção de parcela do empresariado sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável vem gerando
uma postura que se contrapõe à cultura centrada na maximização do lucro dos acionistas. A natureza global de
algumas questões ambientais e de saúde, o reconhecimento da responsabilidade mundial pelo combate à
ƉŽďƌĞǌĂ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚŝƐƉĞƌƐĆŽŐĞŽŐƌĄĮĐĂĚĂƐĐĂĚĞŝĂƐ
de valor evidenciam que assuntos relevantes para uma empresa do setor privado podem ter alcance muito
mais amplo que aqueles restritos à área mais imediata onde se localiza a empresa. Ilustra essa postura
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĂƉŝƌąŵŝĚĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĮůĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ
Promover a cidadania.

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐ
ŐŝƌĐŽŵĠƟĐĂ͘

Responsabilidades legais
Obedecer à lei.

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ
Assegurar lucro.

ZZK>>͕͘͘dŚĞƉǇƌĂŵŝĚŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚǇ͗ƚŽǁĂƌĚƚŚĞŵŽƌĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘
ƵƐŝŶĞƐƐŚŽƌŝǌŽŶƐ. July-August, 1991 (adaptado).

ŽŵƌĞůĂĕĆŽăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůƉƌĞƐƐƵƉƁĞĞƐƚƵĚŽĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĞƌĞĂŝƐĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞĞǆŝŐĞĂƚĞŶĕĆŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞăƐĂĕƁĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͘
II. ŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĞƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŝŵŝŶƵŝ͕ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĂƵŵĞŶƚĂĞ͕ƉŽƌĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƐƐĂĂĂŐŝƌĐŽŵĠƟĐĂ͘
III.  ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ Ğ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ Ġ ĨĂƚŽƌ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ
para a redução da responsabilidade legal empresarial.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
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QUESTÃO 4
DĂŝƐĚĞƵŵƋƵĂƌƚŽĚŽƐƉƌĞƐŽƐĚŽĞŶƚƌŽĚĞĞƚĞŶĕĆŽWƌŽǀŝƐſƌŝĂ;WͿĚĞWŝŶŚĞŝƌŽƐ/͕ŶĂǌŽŶĂŽĞƐƚĞĚĂ
capital paulista, havia morado nas ruas. Há alguns anos, percebe-se progressiva mudança da população
ĐĂƌĐĞƌĄƌŝĂ ĚŽƐ WƐ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͗ ĂůĠŵ ĚĂ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĂĐƵƐĂĚŽƐ Ğ ĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐƌŝŵĞƐ
patrimoniais com emprego de violência ou por tráfico de drogas, passou a integrar o quadro prisional
uma parcela da população sem histórico de violência, habitante, majoritariamente, das ruas do centro
da cidade. Nos últimos três anos, o número de presos provenientes das ruas da região central da capital
paulista aumentou significativamente; a maioria deles é presa pela prática de pequenos furtos e/ou
porte de drogas. Os casos são, em geral, similares: pessoas dependentes de crack que vivem nas ruas
e são flagradas furtando lojas ou tentando roubar transeuntes, sem o uso de armas. Como são crimes
leves, os acusados poderiam aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŝďĐĐƌŝŵ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϱũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

dĞŶĚŽĞƐƐĞƚĞǆƚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞƌĞĂůŝĚĂĚĞ
social nas metrópoles brasileiras, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.
I. A presença de policiais nas ruas das grandes cidades brasileiras atende, em geral, à solicitação de lojistas,
que constantemente se queixam da presença de moradores de rua dependentes de crack.
PORQUE
II. O encarceramento de moradores de rua viciados em crackƋƵĞƉƌĂƟĐĂŵƉĞƋƵĞŶŽƐĚĞůŝƚŽƐŶĆŽƌĞƐŽůǀĞ
os problemas que afetam a população, como os de segurança, violência, saúde, educação e moradia.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 5
Ɛ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞŐŽ ƉĂƌĂ ŵƵůŚĞƌĞƐ ƐĆŽ ĂĨĞƚĂĚĂƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĐŝĐůŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ Ğ ƉŽƌ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ
ŐŽǀĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŵĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘KŐƌĄĮĐŽĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no período de 2000 a 2011.
dĂǆĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĞŵƉƌĞŐŽƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ
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Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚͲŝůŝďƌĂƌǇ͘ŽƌŐх. Acesso em: 19 ago. 2015 (adaptado).

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞŐƌĄĮĐŽ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞ͕ĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ͕ĂƚĂǆĂĚĞĞŵƉƌĞŐŽƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐ
A manteve-se constante na Itália.
B manteve-se crescente na França e no Japão.
C ĂƟŶŐŝƵ͕ŶĂ'ƌĆͲƌĞƚĂŶŚĂ͕ƐĞƵǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĞŵϮϬϭϭ͘
D aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados.
E manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Hoje, o conceito de ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚŝŐŝƚĂů ĞƐƚĄ ŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞ
ůŝŐĂĚŽ ĂŽ ĚĞ ŝŶĐůƵƐĆŽ ƐŽĐŝĂů͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ž
computador é uma ferramenta de construção e
aprimoramento de conhecimento que permite
acesso à educação e ao trabalho, desenvolvimento
pessoal e melhor qualidade de vida.

As projeções da Associação Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais vêm indicando, para 2020, produção
entre 104 milhões e 105 milhões de toneladas de
ƐŽũĂ͘ĄƌĞĂĚĞĐƵůƟǀŽĚĂƐŽũĂĚĞǀĞĂƵŵĞŶƚĂƌĐĞƌĐĂ
de 6,7 milhões de hectares, chegando, em 2023,
a 34,4 milhões. Isso representa um acréscimo de
Ϯϰ͕ϯй ŶĂ ĄƌĞĂ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂ Ğŵ ϮϬϭϯ͘ EŽ WĂƌĂŶĄ͕ Ă
ĄƌĞĂĚĞĐƵůƟǀŽĚĞƐŽũĂƉŽĚĞĞǆƉĂŶĚŝƌͲƐĞƉĂƌĂĄƌĞĂƐĚĞ
outras culturas e, no Mato Grosso, para pastagens
degradadas e áreas novas.

FERREIRA, J. R. et al. Inclusão Digital. In: BRASIL. O Futuro da
/ŶĚƷƐƚƌŝĂĚĞ^ŽŌǁĂƌĞ͗ĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚŽƌĂƐŝů͘
Brasília: MDIC/STI, 2004 (adaptado).

Diante do cenário high tech (de alta tecnologia),
a inclusão digital faz-se necessária para todos.
As situações rotineiras geradas pelo avanço
tecnológico produzem fascínio, admiração,
euforia e curiosidade em alguns, mas, em
outros, provocam sentimento de impotência,
ansiedade, medo e insegurança. Algumas
pessoas ainda olham para a tecnologia como um
mundo complicado e desconhecido. No entanto,
conhecer as características da tecnologia e sua
linguagem digital é importante para a inclusão na
sociedade globalizada.

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘
Acesso em: 19 ago. 2013 (adaptado).

Considerando esses dados e os impactos do
ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ŶĂ ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂŵƉŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. A expansão das áreas de monocultura de
soja amplia a mecanização no campo e gera
a migração de trabalhadores rurais para
centros urbanos.
II.  ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚĂ ŵŽŶŽĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ƐŽũĂ
acarreta aumento da concentração da
estrutura fundiária.
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽĚŝŐŝƚĂů
III. ĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂĐƵůƚƵƌĂĚĞƐŽũĂŶŽWĂƌĂŶĄĞŶŽ
ĚĞǀĞŵƐĞƌŶŽƌƚĞĂĚĂƐƉŽƌŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞŝŶĐůƵĂŵ
DĂƚŽ'ƌŽƐƐŽƉƌŽŵŽǀĞƌĄŽĂǀĂŶĕŽĚŽƉůĂŶƟŽ
I. a inserção no mercado de trabalho e a geração
de outras culturas.
de renda.
É correto o queƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
II. Ž ĚŽŵşŶŝŽ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ƌŽďſƟĐĂ Ğ ĚĞ
A I, apenas.
automação.
III. ĂŵĞůŚŽƌŝĂĞĂĨĂĐŝůŝƚĂĕĆŽĚĞƚĂƌĞĨĂƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐ B III, apenas.
das pessoas.
C I e II, apenas.
IV. a difusão do conhecimento tecnológico.

D II e III, apenas.

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

E I, II e III.

A I e II.

ÁREA LIVRE

B I e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
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QUESTÃO 8

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƵďƐŽůŽĂƌƚ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũƵů͘ϮϬϭϱ͘

Assim como o break, ŽŐƌĂĮƚĞĠƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĂĐŝĚĂĚĞ͘KƐŵƵƌŽƐĐŝŶǌĞŶƚŽƐĞƐƵũŽƐĚĂƐ
cidades são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas, traços, texturas e mensagens
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘KƐƵũŽĞŽŵŽŶſƚŽŶŽĚĆŽůƵŐĂƌĂŽĐŽůŽƌŝĚŽ͕ăĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞĞĂŽƉƌŽƚĞƐƚŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂĂƌƚĞĚĞ
ŐƌĂĮƚĂƌĨŽŝ͕ƉŽƌŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽ͕ĚƵƌĂŵĞŶƚĞĐŽŵďĂƟĚĂ͕ƉŽŝƐĞƌĂǀŝƐƚĂĐŽŵŽĂƚŽĚĞǀĂŶĚĂůŝƐŵŽĞĐƌŝŵĞĐŽŶƚƌĂ
ŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƉƷďůŝĐŽŽƵƉƌŝǀĂĚŽ͕ƐŽĨƌĞŶĚŽ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚŝƐƐŽ͕ĨŽƌƚĞƌĞƉƌĞƐƐĆŽƉŽůŝĐŝĂů͘,ŽũĞ͕ĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞďĂƐƚĂŶƚĞĂŵĞŶŝǌĂĚĂ͕ƉŽŝƐŽŐƌĂĮƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƵůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĂƌƚĞĞ͕ĐŽŵŽƚĂů͕ƚĞŵƐŝĚŽ
reconhecido tanto por governantes quanto por proprietários de imóveis.
SOUZA, M.L.; RODRIGUES, G.B. WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽĞĂƟǀŝƐŵŽƐŽĐŝĂů͘^ĆŽWĂƵůŽ͗hŶĞƐƉ͕ϮϬϬϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĮŐƵƌĂĂĐŝŵĂĞĂƚĞŵĄƟĐĂĂďŽƌĚĂĚĂŶŽƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. K ŐƌĂĮƚĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŵĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽ ĂƌơƐƟĐĂ ƉĂƵƚĂĚĂ ƉĞůŽ ĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů͕
porque promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens,
mas também de letras e mensagens de luta e resistência.
II. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte, por ser uma manifestação associada
a grupos minoritários.
III. ĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ĐŽŵŽ ĂĕĆŽ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂ ƐŽĐŝĂů ŶĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ͕ Ž ŐƌĂĮƚĞ ŚƵŵĂŶŝǌĂ Ă
paisagem urbana ao transformá-la.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A II, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D I e III, apenas.
E I, II e III.
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COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO DISCURSIVA 3
ĞŵƉƌĞƐĂy͕ĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽƋƵĞĂƚƵĂŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐĞůƵďƌŝĮĐĂŶƚĞƐ͕
ĞŵŵĂŝƐĚĞϭϵϬϬƉŽƐƚŽƐĚĞƌĞǀĞŶĚĂ͕ĂŽƌĞǀŝƐĂƌƐƵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ƚĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƋƵĞƐƚƁĞƐ
ĐŽŵŽĠƟĐĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘ĞƋƵŝƉĞĚĞŐĞƐƚĆŽŝŶƚĞŐƌĂĚĂ
ŝĚĞŶƟĮĐŽƵ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĂďƐĞŶƚĞşƐŵŽ Ğ ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ
ĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵŽƐƚƌĂŵŽƐŐƌĄĮĐŽƐĂďĂŝǆŽ͘

Taxas de absenteísmo — 2010 a 2014
14%
12%
10%
Administrativo

8%

Transporte

6%

Call Center

4%
2%
0%
2010

2011
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Afastamentos por tipo — 2010 a 2014

12%

Acidentes de trabalho

8%

Doenças
cardiovasculares e
osteomusculares
Exposição a agentes
nocivos

80%

ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽŚŝƉŽƚĠƟĐĂĞĚŽƐŐƌĄĮĐŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
a) ŶĂůŝƐĞŽƐŐƌĄĮĐŽƐ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĞĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ƉĞůŽŐĞƐƚŽƌ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƋƵĞŽƌŝĞŶƚĞƉŽůşƟĐĂƐĚĞƐĂƷĚĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
b) Em relação à de gestão de saúde, segurança e QVT, apresente três medidas que contribuam para a redução,
ŶĞƐƐĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞĂďƐĞŶƚĞşƐŵŽĞĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐŵŽƟǀĂĚŽƐƉŽƌĚŽĞŶĕĂƐ͘;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐ)

*R21201510*

10
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2015
RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

*R21201511*

2015
QUESTÃO DISCURSIVA 4

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŽƌŝŶŚŽ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵů͘ϮϬϭϱ͘

EĞƐƐĂĐŚĂƌŐĞ͕ƐĂƟƌŝǌĂͲƐĞƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞĐŽŵĂƋƵĂůƐĞĚĞƉĂƌĂŵŶĆŽĂƉĞŶĂƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂƵŵĂǀĂŐĂ
ĚĞĞŵƉƌĞŐŽ͕ŵĂƐ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞďƵƐĐĂŵŽƉĞƌĮůŝĚĞĂůƉĂƌĂŽƐĐĂƌŐŽƐƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞŵ͘
Considerando esse contexto, bem como o modelo de gestão por competências, faça o que se pede nos itens
a seguir.
a) Argumente sobre a importância da adoção do modelo de gestão por competências para o alcance dos
ŽďũĞƟǀŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
b) Com base em uma visão sistêmica, esclareça como uma empresa orientada para a gestão por
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĂƌƟĐƵůĂ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ZĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ^ĞůĞĕĆŽ Ğ ĚĞ dƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
Desenvolvimento. (valor: 5,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 5
KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƵŵĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞďŽƌĚĂĚĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵĚĞƐĂƐƚƌŽƐŽƐŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞ
ϮϬϭϱ͘ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĨŽŝĐƌŝĂĚĂĞŵϮϬϭϯ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌŶĆŽƐſĂŝŶĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂůĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕
por meio da confecção e comercialização dos bordados, mas também a emancipação e o empoderamento
ĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
hŵĂ ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂ ĚĞ Z, ƌĞĐĠŵͲĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ƉĞůĂ ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ͕ ĂƉſƐ ĂŶĂůŝƐĂƌ ŽƐ ĨĂƚŽƐ͕ ĐŽŶĐůƵŝƵ ƋƵĞ Ă
ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚŽŐƌƵƉŽŚĂǀŝĂĐĂşĚŽĞŵƌĂǌĆŽĚĞĂůŐƵŶƐĞƉŝƐſĚŝŽƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĚĞƐĚĞŽĮŵĚĞϮϬϭϰ͕ƋƵĂŶĚŽ
Ă ůşĚĞƌ Ğ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ ĚĂ ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ ŵƵĚŽƵ ĚĞ ĐŝĚĂĚĞ͕ ƐĞŵ ƋƵĞ ƟǀĞƐƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ƵŵĂ ƉĞƐƐŽĂ ƉĂƌĂ
sucedê-la na função de gestora.
Até então, o clima era harmonioso e a integração funcionava. O lema da equipe, entoado em todos os
encontros, era: “Mãos que bordam e que se unem!” Era a líder e presidenta quem gerenciava o negócio,
ŵĂŶƟŶŚĂĂĞƋƵŝƉĞƵŶŝĚĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĂĂƐƚĂƌĞĨĂƐ͕ĐŽďƌĂǀĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĂƐĞŶƚƌĞŐĂƐ͕ƐĞŵƉƌĞĐŽŵŵƵŝƚŽďŽŵ
ŚƵŵŽƌ Ğ ďŽĂ ǀŝƐĆŽ ĚŽ ŶĞŐſĐŝŽ͕ Ğŵ ƉƌŽů ĚŽ ĐŽůĞƟǀŽ͘ ƌĂŵ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞƐ ƉĂůĞƐƚƌĂƐ͕ ŽĮĐŝŶĂƐ Ğ ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐ Ğŵ
ĞƐƉĂĕŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ŽƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĂǀĂŽĂůĐĂŶĐĞĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ͘
Com a ausência da líder, entretanto, tudo havia mudado. Várias bordadeiras começaram a faltar aos
ĞŶĐŽŶƚƌŽƐ͕ Ž ůĞŵĂ ĚĞŝǆŽƵ ĚĞ ƐĞƌ ƌĞƉĞƟĚŽ͕ ŶĆŽ ŚĂǀŝĂ ŵĂŝƐ ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĚĂƐ ŽĮĐŝŶĂƐ Ğ ĚĂƐ
ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ĞĂůŐƵŵĂƐďŽƌĚĂĚĞŝƌĂƐĚĞŝǆĂƌĂŵĚĞĨĂǌĞƌƉĂƌƚĞĚŽŐƌƵƉŽ͕ƐĞŶĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚĂƐƉŽƌŽƵƚƌĂƐŵĞŶŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐ͘ƐƚĞŶƐƁĞƐĞŝŶƚƌŝŐĂƐĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂĂƉĂƌĞĐĞƌ͘^ĞŵĂůŐƵĠŵƉĂƌĂŐĞƌĞŶĐŝĂƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĂůŐƵŶƐ
ƉĞĚŝĚŽƐŶĆŽĨŽƌĂŵĞŶƚƌĞŐƵĞƐĞĂƐĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĨŽƌĂŵƌĂƌĞĂŶĚŽ͕ŽƋƵĞƉƌĞũƵĚŝĐŽƵĂŝŵĂŐĞŵĚĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĞ
ŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽŽƉĞƌĂĚĂƐ͘ĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŽĐůŝŵĂŚĂǀŝĂŵƵĚĂĚŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽŚŝƉŽƚĠƟĐĂ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
a) ĞĮŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů Ğ ĐůŝŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ ĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĚŽ Ă ƌĞůĂĕĆŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ĞƐƐĞƐ
conceitos. (valor: 4,0 pontos)
b) WƌŽƉŽŶŚĂƚƌġƐĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵĂĚŽƚĂĚĂƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌŽĐůŝŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞ
bordadeiras e esclareça a contribuição de cada uma dessas ações. (valor: 6,0 pontos)
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QUESTÃO 9

Yh^dKϭϬ

 ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐĞŵĂůŐƵŵĂƐĐŝĚĂĚĞƐǀĞŵĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵ
que empresas desenvolvam ações de recrutamento
interno alinhadas a programas de qualidade de vida.
Em um projeto dessa natureza, visa-se aproximar
o funcionário de sua família, ao oferecer-lhe a
oportunidade de retornar, contratado, ao estado
onde nasceu.

Os funcionários de uma indústria de produtos
ĚƵƌĄǀĞŝƐ ƉĂƌĂůŝƐĂƌĂŵ ƐƵĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ƚƌġƐ
ƐĞŵĂŶĂƐĞŵƌĂǌĆŽĚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞďĂŝǆĂƐǀĞŶĚĂƐ
Ğ ĚŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞů ƉĂƌĂ Ž ĂŶŽ
seguinte.

Ganha o empregado, muitas vezes promovido, por
já ter a experiência necessária para assumir maior
responsabilidade em uma nova unidade, e ganha a
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚĂĐŽŵƵŵƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƉƌŽŶƚŽĞ
alinhado à cultura da empresa.

I. ŝĂŶƚĞ ĚĞ ĐĞŶĄƌŝŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞů͕
Ă ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ƉŽĚĞ ĂĚŽƚĂƌ Ƶŵ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽ sŽůƵŶƚĄƌŝĂ ;WsͿ͕ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ
de administrar o clima organizacional e a
imagem da empresa, em face da necessidade
de cortes em massa.

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǀŽĐĞƐĂ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado).

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ
um projeto como o referido no texto é vantajoso
principalmente porque
A possibilita a promoção de cargo de funcionários
em sua cidade natal e, assim, contribui para o
aumento das vendas na nova localidade.

Considerando essa situação, avalie as asserções a
seguir e a relação proposta entre elas.

PORQUE
II. K Ws ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ĂŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ Ž
recebimento de verbas rescisórias, pacotes de
ďĞŶĞİĐŝŽƐ Ğ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĞǆƚƌĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
a prestação de assessoria para a recolocação
e, ao diminuir a chance de desligamento
involuntário, torna o ambiente interno
ŵĞŶŽƐƚĞŶƐŽĞŵĂŝƐƉŽƐŝƟǀĂĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽƐ
funcionários a respeito da empresa.

B ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƐƵƉƌŝƌ Ă ĐĂƌġŶĐŝĂ ĚĞ ďŽŶƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
em regiões onde a empresa atua, favorecendo
a manutenção da cultura organizacional da A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
empresa, além de melhorar a qualidade de vida
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
dos funcionários.
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C fortalece a cultura da organização ao afetar
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ğ ƐƵĂ
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂ͕ĂůĠŵĚĞŐĂƌĂŶƟƌŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ
da vaga por um funcionário reconhecidamente C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
capaz.
D ƌĞĚƵǌ ŽƐ ĐŽŶŇŝƚŽƐ ŐĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
descontentes com seu local de trabalho e
proporciona bom clima organizacional, decorrente E As asserções I e II são proposições falsas.
da transferência de funcionários para local onde
ÁREA LIVRE
residem pessoas da família.
E promove a renovação da cultura da empresa, ao
possibilitar a entrada de novos valores adjacentes,
e reforça a ideia de que a empresa prioriza a
qualidade de vida dos funcionários.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

A analista de recrutamento e seleção de uma empresa
ƐĞĚŝĂĚĂŶŽƌĂƐŝůĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ
ƉĂƌĂŽĐĂƌŐŽĚĞĂŶĂůŝƐƚĂĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐƐġŶŝŽƌ͘hŵĚŽƐ
valores fundamentais dessa empresa é a observância
estrita das normas legais, especialmente no que diz
respeito aos processos de gestão de pessoas.

Hoje em dia, a palavra competência tornou-se
requisito fundamental para empregabilidade. Dessa
maneira, a seleção por competências passou a ser
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂŵĂŝƐĞĮĐĂǌŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ
de pessoas.

Em relação à condução dos processos de seleção
e admissão em conformidade com a legislação
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. Na fase de admissão, deve-se, antes
de agendar a admissão do candidato
selecionado, convocá-lo e informar-lhe os
documentos a serem entregues no dia da
admissão: comprovantes de escolaridade,
ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͕ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĞƐĐŽůĂƌ Ğ ĐĞƌƟĚĆŽ
ŶĞŐĂƟǀĂĚŽ^Z^ͬ^W͘
II. Na fase de seleção, deve-se solicitar aos
candidatos que, no momento da entrevista,
apresentem comprovantes de experiências
anteriores que atestem experiência de até
6 meses em cargo igual ao pretendido.
III. Na fase de seleção, deve-se elaborar uma
entrevista estruturada, para avaliar as
competências dos candidatos ao cargo,
incluindo, na entrevista das candidatas,
perguntas sobre maternidade, para saber, se
ƚġŵŽƵƉƌĞƚĞŶĚĞŵƚĞƌĮůŚŽƐ͘
IV. Na fase de seleção, devem ser cumpridas
as seguintes etapas: entrevista pessoal,
em que o candidato deve detalhar suas
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͖ ƚĞƐƚĞƐ
de conhecimentos específicos; dinâmicas
de grupo.

DdK^͕W͘W͘ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƐĞůĞĕĆŽƉŽƌĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŚƉŽƌƚĂů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 27 jul. 2015 (adaptado).

Com relação à seleção por competências, avalie as
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. Na seleção por competências, parte-se
ĚĂ ƉƌĞŵŝƐƐĂ ĚĞ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ƟƉŽ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƉĞƌĮůĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ĂƐ
ƋƵĂŝƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĆŽ ƉĂƌĂ ŽƟŵŝǌĂƌ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
empregados na organização.
II. KƉĞƌĮůĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĠĞůĂďŽƌĂĚŽĂƉĂƌƟƌ
ĚĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĄƌĞĂ İƐŝĐĂ ĚĂ
organização, cultura da empresa, cultura da
ĞƋƵŝƉĞ͕ƉĞƌĮůĚŽůşĚĞƌĚĂĞƋƵŝƉĞ͕ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĚŽĐĂƌŐŽĞƐĞƵƐĚĞƐĂĮŽƐ͘
III. ƐĞůĞĕĆŽƉŽƌĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƉĂƌƟƌ
ĚŽƉĞƌĮůƋƵĞŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌĄŶĂ
organização, deve estar alinhada ao negócio da
área e da empresa simultaneamente, de forma
ĂĞůŝŵŝŶĂƌĂƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
IV. Na seleção por competências, emprega-se a
entrevista comportamental, com perguntas
ĂďĞƌƚĂƐ Ğ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ƵƐŽ ĚĞ ǀĞƌďŽƐ ĚĞ
ĂĕĆŽ ŶŽ ƉĂƐƐĂĚŽ͕ Ă Įŵ ĚĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ž
relato de comportamentos vivenciados pelo
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ
desempenhada.

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

A I.

A IV.

B IV.

B I e III.

C I e III.

C I, II e III.

D II e III.

D I, II e IV.

E II e IV.

E II, III e IV.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

Apesar de parecer uma solução atraente apenas
para empresas com milhares de colaboradores, os
programas de recursos humanos na nuvem (sistema
online ĂĐĞƐƐşǀĞů ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ
à internet) são viáveis para companhias de todos os
ƉŽƌƚĞƐ͘ĞŵƉƌĞƐĂy͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƵƟůŝǌĂƵŵƐŽŌǁĂƌĞ
na nuvem, para manter os dados de 15 funcionários
registrados. “Com os cadastros online͕ ĮĐĂ ƚƵĚŽ
num único lugar, e é mais rápido conseguir qualquer
informação”, diz a responsável pelo setor de RH dessa
empresa e pela implementação do ƐŽŌǁĂƌĞ.

 ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ
princípio de gestão pode afetar, por exemplo, a
execução de treinamentos, tornando necessário
dedicar esforços para comunicar aos colaboradores
a importância e os benefícios do programa,
bem como deixar que apresentem sugestões e
críticas. Trata-se de uma via de mão dupla, que
permite com que a empresa esteja em constante
adaptação. O vaivém de informações permite a
entrada de novos conhecimentos, que constituem
a aprendizagem organizacional contínua.

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĞǆĂŵĞ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 14 jul. 2015 (adaptado).

 ƉĂƌƟƌ ĚĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ Ă
seguir e a relação proposta entre elas.

Considerando o texto acima e as recentes
metodologias de recrutamento e seleção online,
ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

I. Quando uma organização se compromete
ĐŽŵ ƵŵĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂů
estratégica, ela reduz o foco de sua visão do
ƚƌĂďĂůŚŽ ĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ
organizacional.

I. WŽƌ ƐĞƌ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂƌ
candidatos com economia de tempo, o banco
de dados online ƐƵďƐƟƚƵŝ ĂƐ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ Ğ ĂƐ
dinâmicas.

PORQUE
II. Entendida como um sistema processador
ĐŽŶơŶƵŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ ĂŽ
assumir mudanças com base tanto no nível de
conhecimento quanto na sua qualidade, gera
o produto da aprendizagem organizacional.

II. O uso de banco de currículos online torna
acessíveis as vagas aos candidatos e agiliza
a análise futura das informações fornecidas
por eles.

III.  ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƐŽůƵĕƁĞƐ Ğŵ ŶƵǀĞŵ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ
a tendência progressista da área de RH de A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
ĞǆƟŶŐƵŝƌ Ž ĂƌƋƵŝǀĂŵĞŶƚŽ İƐŝĐŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
de informações.
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.

B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.

E I, II e III.

E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

“Em vez de sair roubando gente de outras empresas, A respeito da implementação de programas de
faça você sua parte: forme pessoas.” Com essa frase, ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
Ž ǀŝĐĞͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂů ƉƌŽǀŽĐŽƵ
I. O processo de treinamento é composto por
ŽƐ ƋƵĂƌĞŶƚĂ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ
ƋƵĂƚƌŽĞƐƚĄŐŝŽƐ͗ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͕
presentes em encontro de RH, promovido em
projeto e planejamento, execução e avaliação
abril de 2015. “O Brasil tem, a rodo, gente para ser
dos resultados.
formada. O que falta é oportunidade”, disse ele.
II. O processo de treinamento é necessário,
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĞǆĂŵĞ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
sendo uma responsabilidade de todos os
Acesso em: 14 jul. 2015 (adaptado).
envolvidos: empresários e alta direção,
setor de RH, facilitadores, prestadores de
Com relação ao tema abordado no texto, avalie as
serviços de treinamento, gestores das
asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
diversas áreas da empresa e treinandos.
I. Uma empresa, ao estruturar a carreira dos
III. Os programas de treinamento devem,
funcionários, deve priorizar o desenvolvimento
prioritariamente, ser contratados de
de competências organizacionais em
empresas que se destaquem na área a que se
ĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕
ĚĞƐƟŶĂŵ͕ƉŽŝƐĞůĂƐƵƟůŝǌĂŵŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŵĂŝƐ
que passa a ter caráter subsidiário.
modernos disponíveis, assegurando, assim,
PORQUE
melhor desempenho dos trabalhadores
II. Ao promover a formação dos funcionários,
egressos desses programas.
Ğŵ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͕ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ŵŽĚŝĮĐĂ ŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐĚĞĐĂĚĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƋƵĞ͕ ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
no futuro, estarão aptos a geri-la.
A I, apenas.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

B III, apenas.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

C I e II, apenas.
D II e III, apenas.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

E I, II e III.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.

ÁREA LIVRE

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 17
hŵ ĚĞƐĂĮŽ ĚĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ Ġ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ğ ƵƟůŝǌĂƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ƋƵĞ ůŚĞƐ
ŐĂƌĂŶƚĂŵ ĂĚĞƋƵĂĚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ ĂƚƵĂů Ğ ĨƵƚƵƌĂ͘ Ɛ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ǀĂŶƚĂŐĞŵ
ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ͕ ĂƉĞƐĂƌ ĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĚĞ ŽƌĚĞŵ ƐĞŵąŶƟĐĂ͕ ƉĂƌĞĐĞŵ ĐĂŵŝŶŚĂƌ Ğŵ ƵŵĂ ŵĞƐŵĂ ĚŝƌĞĕĆŽ͗
gestão estratégica de recursos humanos; gestão de competências; acumulação do saber e gestão do capital
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘WĞƌĐĞďĞͲƐĞĂġŶĨĂƐĞŶĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĚŽƐƵĐĞƐƐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ƵŵĂǀĞǌ
ƋƵĞĂďƵƐĐĂĚĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞŝŵƉƁĞăƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚĂƌĐŽŵƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĂůƚĂŵĞŶƚĞ
capacitados, aptos a fazer frente a ameaças e oportunidades do mercado.
ZEK͕,͘W͖͘'h/DZ^͕d͘͘'ĞƐƚĆŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŐĞƐƚĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͗ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞ
um mesmo construto? ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ǀ͘ϰϭ͕Ŷ͘ϭ͕^ĆŽWĂƵůŽ͕ũĂŶͬ͘ŵĂƌ͘ϮϬϬϭ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. A gestão de desempenho, ao contrário da gestão por competências, presume um processo em que haja
a interdependência entre os atos de planejar, acompanhar e avaliar.
II. Os mecanismos modernos de avaliação de desempenho devem contemplar o desempenho em
diversos níveis, pois ele está associado tanto a competências inerentes ao indivíduo quanto a relações
ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͘
III. Associar as competências humanas às competências da organização possibilita que essas competências
ĮƋƵĞŵŝŶƐĞƌŝĚĂƐĞŵƵŵĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽĂĨƵŶĕĆŽĚĞĂƚƌĂŝƌ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĞŵĂŶƚĞƌŽƉĞƐƐŽĂůŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƐĞƌĞŵĂƟŶŐŝĚŽƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

Diante da concorrência acirrada na era do
conhecimento, um modelo de avaliação de
desempenho focado em competências tem-se
mostrado uma adequada ferramenta estratégica
ƉĂƌĂ ŵƵŝƚĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ͘ EĞƐƐĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ ŽƐ
gestores de Recursos Humanos de uma empresa
que atua no ramo de confecção de lingeries,
resolveram adotar o modelo de gestão por
competências. Seguindo o modelo de Villas-Boas
e Andrade, adotaram seis etapas de intervenção:
ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂƐŵĞƚĂƐ͕ŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ
das competências, planejamento das ações de
gestão de pessoas e feedback.

Ɛ ĐĂƌƌĞŝƌĂƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ĐĂƌƌĞŝƌĂƐ
organizacionais, passaram a ser associadas
às trajetórias de cada pessoa. Atualmente, o
indivíduo constrói sua carreira de acordo com
suas necessidades, percepções e seus desejos,
separando-a, assim, das trajetórias de carreiras
que eram fortemente atreladas a uma organização.
Nas empresas, dada a necessidade de adequação a
Ƶŵ ŵĞƌĐĂĚŽ Ğŵ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ͕ ĨĂǌͲƐĞ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞů ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ
atuação, estabelecendo-se, assim, um novo contrato
psicológico com os empregados.

VILLAS-BOAS, A. A.; ANDRADE, R. O. B. Gestão estƌĂƚĠŐŝĐĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐ.
^ĆŽWĂƵůŽ͗ĂŵƉƵƐͬůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

BALASSIANO, M.; COSTA, I. A. S. 'ĞƐƚĆŽĚĞĐĂƌƌĞŝƌĂƐ͗dilemas e
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚůĂƐ͗ϮϬϬϲ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

 ƉĂƌƟƌ ĚĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ƌĞůĂƟǀĂƐ ă ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ
ĐĂƌƌĞŝƌĂƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

Considerando o contexto, identifique entre
as ações apresentadas a seguir, as que são
desenvolvidas na etapa de mapeamento das
competências.
I. /ĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕
as necessárias aos funcionários e as que eles
e a empresa são potencialmente capazes de
realizar.
II. WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ
as competências internas por meio de
treinamentos para suprir as lacunas ou gaps
de competências.
III. Elaboração do planejamento estratégico,
ƋƵĞŝŶĐůƵŝĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĚĂǀŝƐĆŽĚĞ
ĨƵƚƵƌŽĞĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
IV. sĞƌŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞ ůĂĐƵŶĂƐ ŽƵ gaps entre
competências necessárias e competências
reais.

I. Na gestão de carreiras, incluem-se as etapas
de planejamento, ação, controle e avaliação
da carreira, procedendo-se a adequações,
se necessário.
II. ŐĞƐƚĆŽĚĞĐĂƌƌĞŝƌĂƐĞŶŐůŽďĂ͕ĚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
do indivíduo, o conhecimento e a avaliação
de sua experiência profissional, e, da
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
e decisões ligadas a espaços ocupacionais e
níveis organizacionais.
III. A empresa é responsável por fornecer
treinamento
e
desenvolvimento
aos
funcionários, mas deverá fazê-lo com
ƉĂƌĐŝŵƀŶŝĂ͕ ƉŽŝƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ďĞŵ ƚƌĞŝŶĂĚŽƐ
tendem a evadir em busca de melhores
condições salariais.

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

A I e IV.

A I, apenas.

B II e III.

B III, apenas.

C II e IV.

C I e II, apenas.

D I, II e III.

D II e III, apenas.

E I, III e IV.

E I, II e III.
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Yh^dKϮϬ
,Ą ĚĞǌ ĂŶŽƐ͕ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂů ĚŽ ƐĞƚŽƌ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞĐŝĚŝƵ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ Ƶŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ trainee
ŶĂƐƵĂƐĞĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƚƌĂŝƌƚĂůĞŶƚŽƐĚĂŐĞƌĂĕĆŽzĚĂƐŵĞůŚŽƌĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĚŽƉĂşƐ͘
Inicialmente, o programa conseguiu atrair milhares de candidatos apenas com a divulgação das vagas na
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐŽƵͲƐĞƋƵĞ͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐƚƌġƐĂŶŽƐ͕ŚŽƵǀĞƋƵĞĚĂĂĐĞŶƚƵĂĚĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐĞƋƵĞ
ĚŝǀĞƌƐŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞtrainee deixaram a empresa.
Em pesquisa realizada junto aos trainees͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂŵͲƐĞ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͗ ;ϭͿ ŶĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ
programa de trainee, a empresa prometeu carreira rápida àqueles que fossem selecionados, entretanto,
quando eles passaram a compor os quadros da empresa, a única chance de crescerem era assumir posições
ŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͕ ƋƵĞ ƌĂƌĂŵĞŶƚĞ ƐƵƌŐŝĂŵ͕ ĚĞǀŝĚŽ ă ďĂŝǆĂ ƌŽƚĂƟǀŝĚĂĚĞ ŶĞƐƐĞ ŶşǀĞů ŚŝĞƌĄƌƋƵŝĐŽ͖ ;ϮͿ Ă ĐƵůƚƵƌĂ ĚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ŵƵŝƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂ͕ĐŽŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĞƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐ͕ŽĨĞƌĞĐĞƉŽƵĐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƐĂĮĂĚŽƌĂƐ͖;ϯͿŚĄĐŚŽƋƵĞĚĞŐĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐĄƌĞĂƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉŽŝƐŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŵĂŝƐĂŶƟŐŽƐĂŐĞŵĚĞ
maneira pouco amistosa com os trainees͕ŶĞŐĂŶĚŽͲƐĞ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐ͕ĂĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŵĞůĞƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽŚŝƉŽƚĠƟĐĂĞĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐƐŽůƵĕƁĞƐǀŝĄǀĞŝƐƉĂƌĂŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. WĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ă ŝŶĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞ ĞŶƚƌĞ Ž ƉĞƌĮů ĚŽƐ trainees contratados e a cultura e estrutura de
ĐĂƌŐŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞǀĞͲƐĞďƵƐĐĂƌĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵƉĞƌĮůŵĂŝƐĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌ͕ĂďƵŶĚĂŶƚĞƐŶŽƉƷďůŝĐŽ
que a empresa deseja atrair.
II.  ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞǀĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ Ă ĐĂƌƌĞŝƌĂ Ğŵ z͕ ƉĂƌĂ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĚŽƐ
empregados que anseiam avançar na hierarquia e não desejam ocupar posições de comando.
III. A direção da empresa deve criar e divulgar trilhas de carreira, estabelecendo os requisitos para
ĂƐĐĞŶƐĆŽŚŝĞƌĄƌƋƵŝĐĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƌŐŽƐďĞŵĚĞĮŶŝĚŽƐĞƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐƉĂƐƐĂƌĄĂ
ser percebido como uma vantagem pelos trainees.
IV. hŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƉĂƌĂĂĞŵƉƌĞƐĂĠŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞƋƵŝƉĞƐĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐ͕ƉĂƌĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
Ă ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ŐƌƵƉĂů͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂ ĨĂŝǆĂ ĞƚĄƌŝĂ ĚĞ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ͕ Ğ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ž
ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĞůĞƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B II e IV, apenas.
C III e IV, apenas.
D I, II e III, apenas.
E I, II, III e IV.
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QUESTÃO 21
KĂƵǆşůŝŽͲĚŽĞŶĕĂĠƵŵďĞŶĞİĐŝŽĚĞǀŝĚŽĂŽƐĞŐƵƌĂĚŽĚŽ/E^^ĂĐŽŵĞƟĚŽƉŽƌĚŽĞŶĕĂŽƵĂĐŝĚĞŶƚĞƋƵĞŽ
torne temporariamente incapaz para o trabalho. Se o pedido de auxílio-doença do empregado vinculado
ĂƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂŶĆŽĨŽƌĨĞŝƚŽĂƚĠŽϯϬǑĚŝĂĚĂĚĂƚĂĚŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ͕Ž/E^^ĨĂƌĄŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽďĞŶĞİĐŝŽ
ƐŽŵĞŶƚĞĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽƉĞĚŝĚŽĨŽŝĂŐĞŶĚĂĚŽ͘
Além da comprovação, por perícia médica, da existência de doença que torna o cidadão temporariamente
ŝŶĐĂƉĂǌĚĞĞǆĞƌĐĞƌƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƋƵĞŽĐŝĚĂĚĆŽĐŽŵƉůĞƚŽƵŽƚĞŵƉŽ
mínimo de trabalho exigido (carência), que é de doze meses, regra geral. Nos casos de acidente de trabalho ou
ĚĞĚŽĞŶĕĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƚĄŝƐĞŶƚŽĚĂĐĂƌġŶĐŝĂ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĂ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϯũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŵďĂƐĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƚƵĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĂƵǆşůŝŽͲĚŽĞŶĕĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. EŽĐĂƐŽĚĞĂƵǆşůŝŽͲĚŽĞŶĕĂĂĐŝĚĞŶƚĄƌŝŽ͕ƐĞŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌƟǀĞƌĐŽŵƉůĞƚĂĚŽŽƚĞŵƉŽŵşŶŝŵŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂ͕
a empresa deverá pagar-lhe o salário integral durante os dez primeiros dias de afastamento.
II. O valor do auxílio-doença é calculado com base na média dos 80% maiores salários de contribuição
ŶŽƐϮϰŵĞƐĞƐƋƵĞĂŶƚĞĐĞĚĞŵŽƉĞĚŝĚŽĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽďĞŶĞİĐŝŽ͘
III.  ƉĞƌşĐŝĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ŵĠĚŝĐŽƐ ĚŽ /E^^͕ ƉŽƌ ſƌŐĆŽƐ Ğ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ğ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
conveniadas que disponham de serviço médico, desde que sejam supervisionados pelo INSS.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

A gestão da remuneração é uma das tarefas
mais complexas e importantes da gestão de
pessoas, estando cada vez mais atrelada à
estratégia organizacional. Ela envolve aspectos
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ƉƐşƋƵŝĐŽƐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐĞĠƟĐŽƐ͘KƐĚŽŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐƋƵĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵ
os trabalhadores conforme a sua contribuição para
a empresa são a pesquisa salarial de mercado e os
padrões internos de equidade.

Sabe-se que uma missão da área de Recursos
Humanos é cuidar da correta aplicação da
legislação trabalhista e previdenciária nos
processos de admissão, pagamento e demissão
de empregados.

No que concerne à gestão de remuneração,
verifica-se que os planos de benefícios oferecidos
pelas organizações
I. são um mecanismo de atração e retenção de
pessoas e, portanto, auxiliam na manutenção
ĚĞďĂŝǆŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞƌŽƚĂƟǀŝĚĂĚĞĞĂďƐĞŶƚĞşƐŵŽ͘
II. tornam a empresa mais competitiva, ainda
que se baseiem em informações internas
à organização.
III. devem estar atrelados à estratégia de negócio
como fator de equilíbrio interno, evitando
interferência de fatores externos.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE

Considerando esse contexto, avalie, entre as
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă
legislação brasileira do trabalho.
I. A admissão de pessoal deve prezar pela
rapidez na devolução da Carteira de Trabalho
Ğ WƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ^ŽĐŝĂů͕ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽͲĂ ĂŽ
funcionário no prazo de 7 dias úteis.
II. ĮŵĚĞƐĞƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂ
por empregado eleito para a Comissão Interna
ĚĞ WƌĞǀĞŶĕĆŽ ĐŽŶƚƌĂ ĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
demissões de empregados da empresa que
componham essa comissão somente deverão
ser realizadas após o encerramento do
mandato para o qual cada um deles foi eleito.
III. No aviso de férias de um empregado, em
cujo registro de ponto foram computados
ϭϯ ĚŝĂƐ ĚĞ ĨĂůƚĂƐ ŶĆŽ ũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ
aquisitivo, deverá constar a concessão de
24 dias de férias.
IV. Se, ao cadastrar um novo empregado do
ƐĞƚŽƌĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ǀĞƌŝĮĐĂƌͲƐĞƋƵĞĞůĞĞƐƚĂƌĄ
exposto a agentes insalubres e que o laudo
técnico das condições de trabalho aponta
grau médio de insalubridade, esse empregado
deverá receber um adicional de insalubridade
de 40% do valor do salário mínimo.
V.  ƉĞƌŵŝƟĚŽ ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ Ƶŵ ũŽǀĞŵ
aprendiz de 14 anos de idade para exercer
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚƵƌĂŶƚĞƐĞŝƐŚŽƌĂƐĚŝĄƌŝĂƐĞŵĐŝŶĐŽ
dias na semana, na área de administração de
pessoal.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e IV, apenas.
B III e V, apenas.
C I, II e IV, apenas.
D II, III e V, apenas.
E I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 24
As mudanças ocorridas desde o advento da globalização provocaram transformações no mundo do
ƚƌĂďĂůŚŽ Ğ ŶĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͘ EŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŶŽƐ͕ ŽƐ ĞǆĞĐƵƟǀŽƐ͕ Ă Įŵ ĚĞ ƚŽƌŶĂƌĞŵ ƐƵĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐŵĂŝƐĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐ͕ƉƌŽĐƵƌĂƌĂŵŵŽĚĞƌŶŝǌĄͲůĂƐĞŐĞƌĞŶĐŝĄͲůĂƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂĚŝƐƟŶƚĂ͘ƐƚƌƵƚƵƌĂƐ
hierárquicas foram redesenhadas, fusões, aquisições e join-venture apareceram como soluções para
ĂƵŵĞŶƚĂƌĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ͘
WOOD JR., T. DƵĚĂŶĕĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚůĂƐ͕ϮϬϬϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ƵŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ƋƵĞ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ƐĞƵ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ
atração e retenção de talentos deve implantar
I. Ƶŵ ƉůĂŶŽ ĚĞ ƐĂůĄƌŝŽƐ Ğ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĞ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĂůĄƌŝŽƐ ĮǆŽƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ
a isonomia na remuneração referente a todos os cargos, sem discriminação de nível educacional e
tempo de serviço.
II. Ƶŵ ƉůĂŶŽ ĚĞ ďĞŶĞİĐŝŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽŵŽǀĂ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă
ĂƐƉĞĐƚŽƐƚĂŶƚŽİƐŝĐŽƐƋƵĂŶƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐ͕ŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĐŽŶĚŝĕĆŽŐĞƌĂůĚĞǀŝĚĂ͘
III. ƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐůƵĐƌŽƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽĂŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐƵŵĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂ
ĐĂƐŽŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĮŶŝĚŽ͕ĂƟŶũĂŽƵƐƵƉĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĂƚĂŵĂƌ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

Quando bem-sucedidas, as organizações tendem
a crescer, o que acarreta maior complexidade dos
recursos necessários às suas operações, com o
aumento de capital e instalações, incremento de
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĞƚĐ͘ Ɛ ƉĞƐƐŽĂƐ
“Art. 6º – Não será adŵŝƟĚĂ ƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽ Ğŵ ƉĂƐƐĂŵ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ Ž ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ ƋƵĞ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ Ă ĂŐĞŶƚĞƐ ĐƵũĂ mantém e promove o sucesso organizacional: elas
caracterização da insalubridade se dá por meio ƉĂƐƐĂŵ Ă ƐĞƌ Ă ƐƵĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ
ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂ͕ ƐĂůǀŽ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ em um mundo globalizado, instável, mutável e
transitórias, por curto período de tempo e desde ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͘
que sejam implementadas medidas adicionais de
CHIAVENATO, I. 'ĞƐƚĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͗ o novo papel dos recursos humanos
proteção do trabalhador contra a exposição ao
ŶĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ͘ϰĞĚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗DĂŶŽůĞ͕ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
agente nocivo.”
No contexto descrito por Chiavenato, as pessoas
Com base na legislação referente à jornada em ƉĂƐƐĂŵĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƵŵĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĐŽŵƉĞƟƟǀŽ
ĂƟǀŝĚĂĚĞŝŶƐĂůƵďƌĞ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂ para as organizações ao
relação proposta entre elas.
I. tornarem o ambiente organizacional
I. A empresa interessada em prorrogar, de
menos rígido.
forma permanente, a jornada de trabalho
II. valorizarem o uso dos recursos tecnológicos
de funcionários expostos a agentes cuja
da organização.
caracterização da insalubridade se dá por
III. ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌĞŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
ŵĞŝŽ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂ
prever a implantação de medidas adicionais
na organização.
de proteção.
IV. gerarem mais integração nas áreas
operacionais da organização.
PORQUE
V. desenvolverem habilidades e competências
II. Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ĐŽŵ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ
indispensáveis àĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ͘
a riscos tanto biológicos quanto químicos

 WŽƌƚĂƌŝĂ ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚŽ dƌabalho e Emprego nº 702,
publicada no D.O.U., de 29 de maio de 2015, dispõe
ƐŽďƌĞĂƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞŝŶƐĂůƵďƌĞ͘
Uma dessas disposições é apresentada a seguir:

são caracterizadas como insalubres, sendo
obrigatória a adoção de medidas de proteção
do trabalhador à exposição a esses agentes.

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A II e IV.
B III e V.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

C I, II e V.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

D I, II, III e IV.
E I, III, IV e V.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

ÁREA LIVRE

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 27
Sistemas e tecnologias da informação devem apoiar as estratégias e os processos empresariais e as estruturas
e a cultura organizacionais de uma empresa, para aumentar o valor dos negócios em um ambiente dinâmico.
O´BRIEN, J. A. ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐŶĂĄƌĞĂĚĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗^ĂƌĂŝǀĂ͕ϮϬϬϭ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Essa recomendação aplica-se à área de recursos humanos, em que se pode empregar a tecnologia
ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğŵ ǀĄƌŝŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƐƵƉŽŶŚĂ ƋƵĞ͕ ŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ y͕ Ž ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐĞƐƚĞũĂƵƟůŝǌĂŶĚŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĂƌĂďĂůŝǌĂƌĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͘
1ŶĚŝĐĞƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽŶĂĞŵƉƌĞƐĂyƉŽƌĂŶŽ

Ano

Afastamento por
acidente de trabalho

Afastamento por doença
infectocontagiosa

Afastamento por
ŵŽƟǀŽƐĚĞƐĂƷĚĞ
mental

2012

2%

7%

1%

2013

2%

7%

2%

2014

5%

2%

3%

2015

7%

2%

4%

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽƋƵĂĚƌŽĂĐŝŵĂŽĨĞƌĞĐĞƐƵƉŽƌƚĞ
I. ao desenvolvimento de estratégias de gestão de pessoas que podem contribuir para a obtenção de
ǀĂŶƚĂŐĞŵĐŽŵƉĞƟƟǀĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĂŽŝŶĚŝĐĂƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͘
II. à tomada de decisão gerencial, sinalizando a necessidade de contratação de equipe médica para
que as enfermidades sejam tratadas no ambiente de trabalho, de forma a reduzir os índices de
afastamento por atestados médicos.
III. às operações de RH, ao sinalizar a necessidade de intervenção imediata para diminuir os impactos
ĚŽƐĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͕ĐƵũŽşŶĚŝĐĞĠƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

K ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĂƚƵĂ ŶĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ƌŽƟŶĂƐ ĚĞ
pessoal deve conhecer as normas legais de rescisão
contratual, de forma a não prejudicar o empregador
ŽƵ Ž ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞǆƟŶŐƵĞ Ƶŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽ
de trabalho.

Criada em 2012, a empresa Z, do ramo hoteleiro,
ĚƵƉůŝĐŽƵ ƐĞƵ ƋƵĂĚƌŽ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚŽŝƐ ĂŶŽƐ͘
Atualmente, conta com 200 funcionários, após ter
duplicado. Seus fundadores priorizaram maximizar
Ž ƵƐŽ ĚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ƉĂƌĂ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ĞĮĐŝġŶĐŝĂ
da empresa, de forma que assim, todas as áreas
ĐĞƌĐĂ ĚŽ ĐĄůĐƵůŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ƌĞůĂƟǀŽ ă ƌĞƐĐŝƐĆŽ ĚĞ dispõem de sistemas de informação. Analisando
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďƟĚĂƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
I. No caso de dispensa sem justa causa, tendo gerencial, o gestor de RH se deparou com a seguinte
o empregado trabalhado os trinta dias de situação:
aviso prévio, não há incidência de impostos,
ͻ 65% dos funcionários trabalham há menos de
devendo ser feito o cálculo com base na maior
dois anos na empresa;
remuneração mensal do empregado.
ͻ ϰϵ͕ϱйĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƐĆŽĚŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͖
II. WĂƌĂ Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ ϭϯǑ ƐĂůĄƌŝŽ͕ ĚŝǀŝĚĞͲƐĞ
ͻ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚŽŝƐ ŵĞƐĞƐ͕ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ
por 12 a maior remuneração do período
Ϯϱ ƉĞƐƐŽĂƐ͕ Ğ ϮϬй ĚĞůĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ ĚĞ
aquisitivo e, então, multiplica-se esse valor
treinamentos de integração e socialização;
pela fração correspondente aos meses em
ͻ 87% dos funcionários com mais de seis meses
que o empregado trabalhou durante o ano,
de experiência foram avaliados no desempenho
incidindo INSS, IR e FGTS.
de suas competências, correspondendo o
III. No caso de férias vencidas e indenizadas,
şŶĚŝĐĞĮŶĂůĚĞperformance da equipe a 90%;
ƵƟůŝǌĂͲƐĞ Ă ŵĂŝŽƌ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŵĞŶƐĂů ĐŽŵŽ
ͻ ŽşŶĚŝĐĞĚĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ
base para o cálculo, desconsiderando as faltas
no trabalho é superior a 80%.
ŶĆŽ ũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĂƋƵŝƐŝƟǀŽ͕
incidindo sobre esse valor o pagamento do INSS.
IV. WĂƌĂ Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ ƐĂůĚŽ ĚĞ ƐĂůĄƌŝŽ͕ ĚŝǀŝĚĞͲƐĞ
ƉŽƌϯϬĂŵĂŝŽƌƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĞŵƵůƟƉůŝĐĂͲƐĞŽ
número de dias trabalhados pelo funcionário
no mês. Neste cálculo, não se inclui qualquer
ƟƉŽĚĞŵĠĚŝĂ͕ĐŽŵŽĐŽŵŝƐƐƁĞƐ͕ŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐ͕
ŐƌĂƟĮĐĂĕƁĞƐ Ğ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƉĞƌŝĐƵůŽƐŝĚĂĚĞ͕
insalubridade e trabalho noturno, e incidem
INSS, IR e FGTS.
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I.

A a análise dos processos de treinamento, buscando
aumentar o índice de treinamentos de integração.
B ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽ͕ƵŵĂ
vez que 65% dos funcionários trabalham há
menos de dois anos na empresa.
C ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŝŵĞĚŝĂƚŽĞŵƉŽůşƟĐĂƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĞ
de gêneros, visto que menos da metade dos
cargos são ocupados por mulheres.
D a expansão do programa de avaliação de
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ Ă Įŵ ĚĞ ƐĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ƚŽĚŽ Ž
quadro de pessoal.

B IV.
C I e III.

E a revisão das condições que geram qualidade
de vida no trabalho, pois 20% dos funcionários
ĞƐƚĆŽŝŶƐĂƟƐĨĞŝƚos.

D II e III.
E II e IV.

*R21201528*
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QUESTÃO 31

O ambiente organizacional é composto por uma
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĚĞƌĂĕĂ͕ŐġŶĞƌŽ͕ŝĚĂĚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂ͕ĨŽƌŵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
Ğ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘ ƉĞƐĂƌ ĚĞ ƐĞƵƐ ƉŽŶƚŽƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ Ă
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƉŽĚĞƚƌĂǌĞƌĐŽŶŇŝƚŽƐŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ĨĂůŚĂƐ
de comunicação e mal-entendidos. Surge, portanto,
a necessidade de desenvolver comportamentos
organizacionais adequados a esse cenário. Nesse
ƐĞŶƟĚŽ͕ Ă ĄƌĞĂ ĚĞ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
(T&D) pode contribuir na condução de mudança
comportamental das pessoas no ambiente de trabalho.

O estudo do comportamento organizacional
ŽĨĞƌĞĐĞ ĚĞƐĂĮŽƐ Ğ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ůşĚĞƌĞƐ͘
ũƵĚĂĂŵĞůŚŽƌĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚŽƐ
funcionários, mostra como desenvolver autonomia
ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ Ğ ĐŽŵŽ ĞůĂďŽƌĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
programas de mudanças, oferece entendimentos
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƉĂƌĂĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂƌĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐ
ĚŽ ůşĚĞƌ Ğ͕ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƚĞŵƉŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ
mudanças, pode ajudar os líderes a lidar com um
ŵƵŶĚŽĚĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽĂŝŶŽǀĂĕĆŽ
Considerando essas informações, avalie as ações a e o empreendedorismo.
ZK/E^͕^͘W͘ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů. 9 ed.
seguir.
^ĆŽWĂƵůŽ͗WƌĞŶƟĐĞ,Ăůů͕ϮϬϬϮ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

I. Desenvolver um processo de treinamento
ĐŽŶƟŶƵĂĚŽĐŽŵĨŽĐŽŶĂůŝĚĞƌĂŶĕĂůŝďĞƌĂů͕ƟƉŽ Com base no estudo do comportamento
mais adequado para lidar com a diversidade. organizacional, avalie as asserções a seguir e a
II. Realizar programas de treinamentos on the relação proposta entre elas.
job para os gestores com foco na política
I. O poder e a liderança são elementos
de resultados.
ĚŝƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ
III. ƐƟŵƵůĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
pessoa.
social dos empregados com foco na
PORQUE
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘
II. O poder é a força no direcionamento dos
sistemas e das situações sociais, por meio dos
recursos organizacionais, mas o líder pode
ŽƉƚĂƌ ƉŽƌ ĂƐƐƵŵŝƌ Ž ƉĞƌĮů  ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ Ğŵ
ĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌĮůĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘

Adequa(m)-se à gestão da diversidade a(s) ação(es)
descrita(s) em
A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

D II e III, apenas.
E I, II e III.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

ÁREA LIVRE

B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
29
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

*R21201529*

2015
QUESTÃO 32
O gerente de produção de uma indústria estava conduzindo uma reunião de avaliação de desempenho por
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĐŽŵ Ƶŵ ĚĞ ƐĞƵƐ ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐ͘ ŵďŽƌĂ ƟǀĞƐƐĞ ŚĂǀŝĚŽ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ ƐŽďƌĞ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ
ƉŽŶƚŽƐĂďŽƌĚĂĚŽƐ͕ŚŽƵǀĞƚĞŶƐĆŽĂŽƚƌĂƚĂƌĞŵĚĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͞ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞůŝĚĞƌĂƌ͘͟KŐĞƌĞŶƚĞĂĮƌŵŽƵ
ƋƵĞŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌŚĂǀŝĂĮĐĂĚŽĂďĂŝǆŽĚŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ƉŽŝƐŶĆŽŽƟŶŚĂǀŝƐƚŽĞŵƌĞƵŶŝĆŽĐŽŵ
sua equipe para estabelecer e comunicar as metas da área. Também não havia visto e-mails de elogio aos
subordinados nem a indicação de um deles para o programa “funcionário do mês”.
ŵƐƵĂĚĞĨĞƐĂ͕ŽƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĂĮƌŵŽƵƋƵĞƐƵĂĨŽƌŵĂĚĞůŝĚĞƌĂƌĠŵĂŝƐƉĞƐƐŽĂůĞƋƵĞŚĂǀŝĂĚŝƐĐƵƟĚŽĂƐŵĞƚĂƐ
ĐŽŵ ĐĂĚĂ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽ͕ ŶĞŐŽĐŝĂĚŽ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ĂƟŶŐŝͲůĂƐ͕ ƚƌĞŝŶĂĚŽ ŽƐ ƋƵĞ ƟǀĞƌĂŵ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ Ğ ƚĂŵďĠŵ
ĞůŽŐŝĂĚŽĐĂĚĂƵŵƋƵĞŽďƟǀĞƌĂďŽŵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ĐŽŶŇŝƚŽ ĞŶƚƌĞ Ž ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ Ğ Ž ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ Ğ ƐƵĂƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĐĂƵƐĂƐ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂƐĆŽĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƌĂǌĆŽĚŽĐŽŶŇŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽ͕ƉŽŝƐŽŐĞƌĞŶƚĞĂĐƌĞĚŝƚĂ
ŶĂůŝĚĞƌĂŶĕĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͕ĞŽƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ͕ŶĂůŝĚĞƌĂŶĕĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͘
II. A divergência de pontos de vista da avaliação de desempenho decorre do fato de avaliador
e avaliado serem líderes e, consequentemente, serem firmes em suas posições e imporem
suas opiniões.
III. O conflito entre o gerente e o supervisor expõe o quanto os processos de avaliação de
desempenho por competências podem ser subjetivos, requerendo, portanto, capacidade de
argumentação de avaliador e avaliado, para chegarem a consenso.
IV. Um dos fatores que afetam a capacidade do gerente realizar avaliação mais criteriosa e justa é sua
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ ƐĞůĞƟǀĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƐƵĂ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŝĚĞƌĂŶĕĂ ƋƵĞ ƐĞ
afastam do que ele acredita ser a competência de liderar.
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I.
B II.
C I e III.
D II e IV.
E III e IV.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

Uma empresa de porte médio, com 20 anos de atuação,
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞƉƌĞƐơŐŝŽĞŵƐĞƵƐĞŐŵĞŶƚŽ
ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƉĂƐƐĂ ƉŽƌ ŐƌĂǀĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕
oriundos de gestões mal-sucedidas, principalmente
ŶŽƚŽĐĂŶƚĞăƋƵĂůŝĚĂĚĞĞăƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂĄƌĞĂ
industrial. Um dos problemas que geraram essa crise
ĨŽŝŽĐŽŶŇŝƚŽĞŶƚƌĞŽŐĞƐƚŽƌĚĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ
e o da unidade de manutenção fabril. As divergências
entre os dois foram tantas que uma unidade
ĂƚƌĂƉĂůŚĂǀĂ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ŽƵƚƌĂ͘ K ĚŝƌĞƚŽƌͲŐĞƌĂů
ĚĂ ĨĄďƌŝĐĂ ŝĚĞŶƟĮĐŽƵ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂǀĂ ĚĞ ĐŽŶŇŝƚŽ
de relacionamento e resolveu, então, atuar como
ŵĞĚŝĂĚŽƌĚŽĐŽŶŇŝƚŽ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞĞƐƚĂǀĂŵĞŵũŽŐŽŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘WƌĞŽĐƵƉŽƵͲƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
com as pessoas envolvidas e a produção de resultados.
ŶĂůŝƐŽƵ͕ĞŶƚĆŽ͕ĐĂĚĂĞƐƟůŽĚĞĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞĐŽŶŇŝƚŽ
antes de conduzir a reunião com os dois gestores.

hŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĮƌŵĂƌ ƐĞƵ ƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵƵŵĂŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂŐĂŶŚĂƌŵĂŝƐ
visibilidade à empresa e, consequentemente,
ampliar o seu mercado de atuação. Como há grande
interesse nessa negociação, foi contratado um
ĐŽŶƐƵůƚŽƌ Ğ ŵĞĚŝĂĚŽƌ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ĐŽŶĚƵǌŝƌ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐŽ͘KĐŽŶƐƵůƚŽƌ͕ĞŵƐƵĂƐŵĞĚŝĂĕƁĞƐ͕ƵƟůŝǌŽƵ
Ă ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚŽ ŐĂŶŚĂͲŐĂŶŚĂ Ğ Ă ĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ ŶŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ ă ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ
das partes envolvidas.

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƟůŽ ĚĞ
ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĐŽŶŇŝƚŽ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĂĚŽƚĂĚŽ ƉĞůŽ ĚŝƌĞƚŽƌͲ
ŐĞƌĂů͕ƉĂƌĂƌĞĚƵǌŝƌŽƐĞĨĞŝƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐĚŽĐŽŶŇŝƚŽĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂƚĞŶĚĞƌĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͍

Considerando as características do estilo de
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă
seguir.
I. ďƵƐĐĂĚĂƐƐŽůƵĕƁĞƐĐƌŝĂƟǀĂƐƐĞƌĄĚŝĮĐƵůƚĂĚĂ
caso o problema seja dividido em partes,
pois se perde a visão global dos resultados
da negociação.
II. hƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ Ă ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ŐĂŶŚĂͲŐĂŶŚĂ͕
há necessidade de alinhar as questões
ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͕ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ
partes e fazer o realinhamento, para que
ĐŽŶŇŝƚŽƐĚĞĞƐĐŽůŚĂƐƐĞũĂŵĞǀŝƚĂĚŽƐ͘
III.  ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ŽƉĕƁĞƐ ŵƷůƟƉůĂƐ͕
ďƵƐĐĂƌ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Ğ ĚŝƐĐƵƟƌ ŶĆŽ Ɛſ Ž
objeto de negociação, mas também outros
pontos de interesse.

A ƐƟůŽ ĐŽŵƉĞƟĕĆŽ͕ ĐŽŵƉĂơǀĞů ĐŽŵ Ă ŝŵƉŽƐŝĕĆŽ
de uma solução ou decisão em curto prazo, tendo
em vista o caráter emergencial da situação e a
ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĚŽĚŝƌĞƚŽƌ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
B ƐƟůŽ ĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ŽƐ
A I, apenas.
resultados quanto os relacionamentos e, assim,
B II, apenas.
evidenciando os interesses em comum.
C ƐƟůŽĂĐŽŵŽĚĂĕĆŽ͕ŽƉƚĂŶĚŽƉŽƌƉĞƌĚĞƌĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽ C I e III, apenas.
D II e III, apenas.

para manter ou ganhar em relacionamento,
considerando este aspecto mais importante.

E I, II e III.
D ƐƟůŽ ĞǀŝĐĕĆŽ͕ ĂƐƐƵŵŝŶĚŽ ƉŽƐŝĕĆŽ ŶĞƵƚƌĂ ŽƵ ĚĞ
distanciamento, para não prejudicar sua imagem ÁREA LIVRE
perante as partes.
E ƐƟůŽ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕ ĐĞĚĞŶĚŽ ĂŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚĞ
cada uma das partes, para se obter resultado
ƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽ͘
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QUESTÃO 35
hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌƵŵĂĞƋƵŝƉĞĞƚƌĂĕĂƌĂĕƁĞƐŵĂŝƐĞĮĐĂǌĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽĠŽŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŽŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉĞ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞůĞŶĐĂĚĂƐƉĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ
ĐŽŵŽĚĞƐĞũĄǀĞŝƐ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ƐƵƉŽŶŚĂƋƵĞƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂƚĞŶŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĂŽŐĞƐƚŽƌĚĞǀĞŶĚĂƐƋƵĞŵĂƉĞŝĞ
a sua equipe considerando as seguintes competências:
ͻ Conhecimento — entendimento de como se faz;
ͻ Habilidade — saber fazer;
ͻ ƟƚƵĚĞ— vontade de fazer;
ͻ Visão — organizar, planejar o que se faz;
ͻ ƟĐĂ— comportamento em grupo;
ͻ Superação — fazer acontecer.
ŵƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞϭĂϰƉŽŶƚŽƐ͕ŶĂƋƵĂůϭĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂWŽƵĐŽĞϰĂDƵŝƚŽ͕ŽŐĞƐƚŽƌĂƉůŝĐŽƵĞƐƐĂƚĠĐŶŝĐĂĞ
obteve o seguinte resultado.
ƋƵŝƉĞ ŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞ ƟƚƵĚĞ
Ana
2
2
4
João
1
1
3
Fernanda
2
1
2
Henrique
2
4
1
Bárbara
4
3
4

sŝƐĆŽ
1
2
4
3
3

ƟĐĂ
4
3
2
1
4

Superação
2
4
3
4
3

ŽŵďĂƐĞŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƐĞŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. Uma ação a ser implementada é promover um treinamento para melhorar a habilidade de vendas,
ǀŝƐƚŽƋƵĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂŵƐĞƌĞƐƚĞƵŵĚŽƐƉŽŶƚŽƐŵĂŝƐĐƌşƟĐŽƐĚĂĞƋƵŝƉĞ͕ĐŽŵŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵŽƐ
resultados de Ana, João e Fernanda.
II. Henrique, apesar de sempre cumprir as metas de maneira muito habilidosa, precisaria de um
acompanhamento próximo ao gestor e de um feedback, para melhorar seu comportamento
interpessoal, espelhando-se em Ana e Bárbara.
III. Bárbara representa um membro formador de opinião e exemplo para a equipe. É o exemplo de uma
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƉĂƌĂƋƵĞĂũƵĚĞĂŵĞůŚŽƌĂƌŽƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂ
equipe como um todo.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.
ƐƐŝŶĂůĞĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐĚŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘

YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ As informações/instruções fornecidas para a resolução
ĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĨŽƌĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀġͲůĂƐ͍
Formação Geral?
A Sim, até excessivas.
A Muito fácil.
B Sim, em todas elas.
B Fácil.
C Sim, na maioria delas.
C Médio.
D Sim, somente em algumas.
DŝİĐŝů͘
E Não, em nenhuma delas.
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘
YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ Você se deparou com alguma dificuldade ao responder
à prova. Qual?
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽ͍
A Desconhecimento do conteúdo.
A Muito fácil.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
B Fácil.
CƐƉĂĕŽŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͘
C Médio.
D&ĂůƚĂĚĞŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌĂƉƌŽǀĂ͘
DŝİĐŝů͘
EEĆŽƟǀĞƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘
à prova.
Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo
total, você considera que a prova foi
A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ͕
você percebeu que
A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

Os enunciados das questões da prova na parte de
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
DWŽƵĐŽƐ͘
E Não, nenhum.

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.

Os enunciados das questões da prova na parte de
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
DWŽƵĐŽƐ͘
E Não, nenhum.
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